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รายวิชา ชีวภาพการแพทย์ 1 

มคอ.3 
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ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

ชวพ 501  ชีวภาพการแพทย์ 1 
 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(2-0-4) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 
 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. อมัพร จาริยะพงศส์กุล 

อาจารยผู์ส้อน 

ลาํดับท่ี รายช่ือ สังกัดภาควิชา 

 

1.  ผศ.ดร. สวุดี ชวนไชยะกูล กายวิภาคศาสตร์ 

2.  ผศ.นพ.เฉง    นิลบุหงา กายวิภาคศาสตร์ 

3.  รศ.ดร.วิสทุธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ กายวิภาคศาสตร์ 

4.  รศ.ดร. วัชรีวรรณ ทองสะอาด สรีรวิทยา 

5.  ผศ.ดร. อมัพร จาริยะพงศ์สกุล สรีรวิทยา 

6.  รศ.ดร. ฉัตรศรี  เดชะปัญญา สรีรวิทยา 

7.  ผศ.ดร. รุ้งตะวัน สภุาพผล สรีรวิทยา 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
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7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

ภาคทฤษฎี ณ ห้องบรรยาย 19-603 ช้ัน 6  อาคาร 19 มศว ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

13 กรกฎาคม 2559 

 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณา

การที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างและกลไกการควบคุมการทาํงานของ ระบบคํา้จุนและส่งเสริมการเคล่ือนไหว 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับมหาบัณฑติของสาํนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้มีการเน้นศาสตร์วิชาของ biomedical sciences ในแขนงวิชา กายวิภาคศาสตร์ 

และ สรีรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เม่ือเรียนรายวิชาน้ีเสรจ็สิ้น นิสติมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบั 

หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างและกลไกการควบคุม

การทาํงาน ในระบบระบบคํา้จุนและส่งเสริมการเคล่ือนไหว ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ และสามารถนาํความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทาํวิจัยต่อไป

ได้ 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

หลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างและกลไกการควบคุม

การทาํงานของ ระบบคํา้จุนและส่งเสริมการเคล่ือนไหว ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

หายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั/ 

งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถา้มี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถา้มี) 

การศึกษาดว้ย

ตนเอง (SDL) 

30 - - - 
4 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

    

 

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพั

นธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผดิชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชวพ 501 ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  

จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ในช่วงเวลา10.00-12.00 น 

ของวันศุกร์ทุกสปัดาห์ ณ ห้อง 15-701 อาคารคณะแพทยศาสตร์ และ การให้คาํปรึกษาแนะนาํผ่านทาง 

สื่อ electronic เช่น ไลน์ และ e-mail เป็นต้น 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 
 
1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย 

เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ

ของสถาบัน) 

 

1. มีการสอนสอดแทรกใน

รายวิชา ที่ปลูกฝังหลัก

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นิสติ  

 

1. สงัเกตจากพฤติกรรมการ

เข้าเรียน การแสดงออก

และการแสดงความคิดเหน็ 

 

 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้ในหลักการพ้ืนฐาน        

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

เกี่ยวข้องกบัโครงสร้างและกลไก

การควบคุมการทาํงานของ ระบบ

คํา้จุนและส่งเสริมการเคล่ือนไหว 

ระบบประสาท ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ และ

ระบบทางเดินปัสสาวะ 

2. มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ 

3. สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

- การบรรยาย  

- จัดให้มี formative 

evaluation 

- การศึกษาค้นคว้า แสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ

สารสนเทศ และจากการ

สอบถาม ต้ังคาํถามให้ตอบใน

ช่ัวโมงเรียน 

 

กาํหนดรูปแบบการประเมินให้

สอดคล้องกบัลักษณะรายวิชา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ได้แก่ 

- การสอบ ด้วยข้อสอบที่เน้น

การวัดหลักการและทฤษฎี 

- การประเมินด้วยด้วย

แบบทดสอบเกี่ยวกบัเน้ือหาที่

เรียน กอ่นและหลังบทเรียน 

และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

นิสติในเน้ือหาที่ถามใน

แบบทดสอบ เปิดโอกาสให้

นิสติอภิปรายร่วกนั 

- ประเมินจากการซักถามและ

สงัเกตพฤติกรรมของนิสติ 

ในขณะเรียน 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎี

นาํมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

อย่างมีระบบ 

 

-  เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู้

ต่างๆ ผ่านการซักถามใน

ขณะที่มีการเรียนการสอน 

 

ประเมินในการวิเคราะห์

ประเดน็ปัญหาโดยใช้ 

- ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ 

- การซักถาม/การสงัเกต 

- การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสติโดยอาจารย์ผู้สอน 

 

 

4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

- - - 

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

- - - 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ที่ 

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 

(17-10-59) 

L1: Integumentary 

system 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.นพ.เฉง 

1 

(18-10-59) 
L2:Cardiovascular 

system 1 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

1 

(19-10-59) 

L3:Cardiovascular 

system 2 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. อมัพร 

1 

(20-10-59) 
Self Directed Learning 

1 

(21-10-59) 

EXAMINATION 1 

(L1-L3) 
3   Staff 

2 

(24-10-59) 

 

หยุดชดเชยวันปิยะมหาราช 

2 

(25-10-59) 
L4:Nervous system  4 บรรยาย powerpoint รศ.ดร.วิสทุธิ์ 

2 

(26-10-59) 
L5:Neurophysiology 4 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. วัชรีวรรณ 

2 

(27-10-59)  
Self Directed Learning 

2 

(28-10-59) 

L6: skeletal and 

Muscular system 
3 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. สวุดี 

3 

(3-11-59) 
Self Directed Learning 

3 

(1-11-59) 

EXAMINATION 2 

(L4-L5) 
3   Staff 

3 

(2-11-59) 

EXAMINATION 3 

(L6) 
1.30   Staff 

3 

(3-11-59) 
L7: Urinary stystem 5 บรรยาย powerpoint รศ.ดร. ฉัตรศรี 

3 

(4-11-59) 
L8:Respiratory system 4 บรรยาย powerpoint ผศ.ดร. รุ้งตะวัน 
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4 

(7-11-59) 
Self directed learning 

4 

(2-11-58) 

EXAMINATION4 

(L7-L8) 
3   Staff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

 

แผนการสอน 

The Skeletal System 

รายวิชา          ชีวภาพการแพทย์ 1 

ผูส้อน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุด ีชวนไชยะกูล 

เวลา 2 ชั่วโมง 

วตัถุประสงค ์   เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1.  อธบิายพ้ืนฐานที่มา  ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่โดยทั่วไปของ skeletal system ได้ 

2.  ความสมัพันธข์อง skeletal system ระบบอื่นในร่างกาย 

3.  นาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ 

เนื้อหา 

1.  ลักษณะโดยทั่วไปของกระดูก 

2.  หน้าที่ของกระดูก 

3.  ความสาํคญัของกระดูกต่อการรักษาระดบัแคลเซ่ียมในร่างกาย 

4. การจดัแบ่งกระดูกตามกายวภิาคศาสตร์ 

5. ลักษณะการเกดิพยาธสิภาพของกระดูกที่พบได้บ่อย 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู้   

1. Introduction 5   นาท ี

2. บรรยายเนื้อหาต่างๆร่วมกบัการให้นิสติเสนอความเหน็ 110    นาท ี

3. สรปุและซกัถาม 5     นาท ี

สื่อและอุปกรณท่ี์ใช ้  

1. เอกสารประกอบการสอน 

2.  power point                                                                                                                                                              

 

การวดัและประเมนิผลผล  

 ข้อสอบอตันยั 

เอกสารอา้งอิง 

1.  Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

     Delmar Learning, Australia,2006. 

2.  Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

     Company, Boston, 2005. 

3.  David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  

     McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 
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แผนการสอน 

The Muscular System 

รายวิชา           ชีวภาพการแพทย์ 1 

ผูส้อน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวุด ีชวนไชยะกูล 

เวลา 2 ชั่วโมง 

สถานท่ีสอน  ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วตัถุประสงค ์   เพ่ือให้นิสติสามารถ 

 1.  อธบิายพ้ืนฐานที่มา  ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่โดยทั่วไปของ muscular system ได้ 

 2.  ความสมัพันธข์อง muscular system กบัระบบอื่นในร่างกาย 

 3.  นาํความรู้ไปประยุกตใ์ช้ 

เนื้อหา 

   1.  ลักษณะโดยทั่วไปและการจัดแบ่งชนิดของกล้ามเนื้อ 

   2.  หน้าที่และลักษณะการทาํงานของกล้ามเนื้อ 

   3.  ลักษณะการเกดิพยาธสิภาพของกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อย 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู้   

1. Introduction          5  นาท ี

2. บรรยายเนื้อหาต่างๆร่วมกบัการให้นิสติเสนอความเหน็  110  นาท ี

3. สรปุและซกัถาม          5  นาท ี

สื่อและอุปกรณท่ี์ใช ้  

1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  power point                                                                                                                                                                   

การวดัผล  

 ข้อสอบอตันยั 

เอกสารอา้งอิง 

1.  Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

     Delmar Learning, Australia,2006. 

2.  Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

     Company, Boston, 2005. 

3.  David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  

     McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 
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แผนการสอน 
 

หวัขอ้   Integument and function  

ผูส้อน     ผศ.นพ.เฉง นิลบุหงา 

เวลา       4 ชั่วโมง  

สถานท่ีสอน       ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วตัถุประสงค ์ เพ่ือให้บณัฑติสามารถ 

1. อธบิายโครงสร้างและประเภทของผวิหนังได้  

2. อธบิายหน้าที่ของผวิหนังได้  

3. อธบิายความผดิปกตทิี่พบบ่อยๆ ได้    

เน้ือหา: 

1. Layer of skin  

1.1 Epidermis  

 - Stratum corneum   - Stratum lucidum 

 - Stratum granulosum - Stratum spinosum 

- Stratum basal 

1.2. Dermis  

- Papillary dermis  

- Reticular dermis 

2. Type of skin 

2.1 Thin skin 

2.2 Thick skin 

3. Function of skin  

3.1 Protective function   

3.2 Thermoregulation 

3.3 Sensation  

3.4 Metabolic function  

4.  Common diseases of skin    

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู:้ 

 1. วัตถุประสงคก์ารเรียน เนื้อหา                                           5    นาท ี 

 2. สอนบรรยายเนื้อหา                                                   150    นาท ี

 3. ซักถาม                                                                    25    นาท ี

สื่อการสอน: Power point 

การประเมนิผล: ข้อสอบอตันยัและปรนยั   

เอกสารอา้งอิง  

1. อภชิาต ิศวิยาธร กนกวลิยั กุลทนนัทน ์โรคผวิหนงัที่ต้องรู้  สาํนกัพิมพ์หมอชาวบ้าน กรงุเทพมหานคร 2546.  

2. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinical oriented anatomy. 6th

Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

 ed. Philadelphia: 

3. Rubin R, Strayer DS. Rubin’s Pathology. 5th

3. Young B, Lowe JS, Stevens A, et. al., Wheater’s Functional Histology. 5

 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008;999-

1056.  
th

 

 ed. Philadelphia: Churchil 

Livingstone & Elsevier 2005;152-66.  
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แผนการสอน 

 

หวัขอ้   Nervous system 

ผูส้อน     รศ. ดร. วิสทุธิ์  ประดษิฐ์อาชีพ  

เวลา       4 ชั่วโมง  

สถานท่ีสอน  ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วตัถุประสงค ์ เพ่ือให้บณัฑติสามารถ 

 

  1. อธบิายหลักของพัฒนาการของระบบประสาทของมนุษย์ได้ 

2. อธบิายโครงสร้างทางมหกายวภิาคของระบบประสาทของมนุษย์ได้ 

3. อธบิายโครงสร้างทางจุลกายวภิาคของระบบประสาทของมนุษย์ได้   

4. อธบิายหน้าที่ของระบบประสาทแต่ละส่วนได้ 

5. อธบิายความผดิปกตทิี่เกดิขึ้นในระบบประสาทได้  

เน้ือหา: 

1. Development of nervous system 

1.1 neurulation process 

1.2 differentiation of neural tube and neural crest 

1.3   brain vesicles 

1.4  myelencephalon, metencephalon, mesencephalon, diencephalon,    
       telencephalon   

2. Basic external and internal organization of nervous system 

2.1  spinal cord and spinal nerves  

2.2  brainstem and cranial nerves 

2.3  diencephalon: thalamus, hypothalamus, epithalamus and subthalmus 

2.4  cerebellum and basal ganglia 

2.5  cerebrum 

3.  Main cellular structures of nervous system 

4.  Principle functions of each part of nervous system 

5.  Defects in nervous system 

 5.1  motor deficits: paresis and paralysis, hemiplegia, paraplegia, Parkinsonism etc. 

 5.2  sensory deficits  

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู:้ 

1. วัตถุประสงคก์ารเรียน                                                   10    นาท ี 

2. สอนบรรยายเนื้อหา                                                    210    นาท ี

3. ซักถาม                                                                     20    นาท ี

สื่อการสอน:  

1. ภาพสไลดจ์ากจอ LCD ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม powerpoint presentation  

2. เอกสารประกอบการสอน 

 

การประเมนิผล:  

 ข้อสอบอตันยัและปรนยั   
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เอกสารอา้งอิง 

1. Haines DE. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems, 5th

        edition.  Lippincott Williams & Wilkins  2000. 

    

       2.   Kingley RE.  Concise textbook of neuroscience.  Williams & Wilkins, 1996 

       3.   http://www.neuroanatomy.wisc.edu/coursebook.html 

       4.   http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NEURANAT/NEURANCA.html 

       5.   http://medicine.creighton.edu/medschool/neuroatlas/ 

       6.   http://www.dartmouth.edu/~rswenson/Atlas/index.html 

       7.   http://isc.temple.edu/neuroanatomy/lab/gross_atlas/4/ 

       8.   http://www.radiologyassistant.nl/en/484b8328cb6b2 

       9.   http://www.pixelatedbrain.com/images/sld_comp/comp_seq_2a/cusq2b.htm 
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แผนการสอน 

Neurophysiology 

 

ผู้สอน        รองศาสตราจารย ์ดร.วชัรีวรรณ ทองสะอาด  

เวลาท่ีสอน  4 ชั่วโมง 

สถานท่ีสอน  ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วตัถุประสงค ์  เพ่ือให้นิสติสามารถ 

1. จาํแนกชนดิและอธบิายลักษณะการทาํงานของระบบประสาทอตัโนมตั ิ

2. จาํแนกชนิดและอธบิายลักษณะการทาํงานของสารสื่อประสาทและตวัรับในระบบประสาท 

3. อธบิายหน้าที่การทาํงานของระบบประสาทสมัผสัพิเศษ ได้แก่ การรับภาพ รับเสยีง รับรส การ

รับกล่ิน และการทรงตวั 

4. บอกความหมายและความสาํคญัของ synaptic plasticity 

5. อธบิายการทาํงานของ synapse จนเกดิกระบวนการเรียนรู้และจดจาํ 

6. อธบิายสาเหตขุองโรคและอาการผดิปกตทิี่พบเนื่องจากความผดิปกตขิองระบบประสาท 

วิธีการสอน 

1. อบรมจริยธรรมและบทนาํ    10  นาท ี

2. บรรยายเนื้อหา    200 นาท ี

3. แทรกเนื้อหาสร้างเสริมสขุภาพ     10  นาท ี

4. สรปุและซกัถาม       20  นาท ี

สื่อและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการสอน  

1. เอกสารประกอบการบรรยาย 

2. LCD และคอมพิวเตอร์ 

3. Power point presentation 

4. A-tutor  

การประเมนิผล  

- สอบโดยใช้ข้อสอบปรนยั 5 ตวัเลือก หรือข้อสอบอตันยั เพ่ือประเมนิความเข้าใจ  

- ประเมนิจากความรู้  ความเข้าใจ ในห้องเรียนจากการตอบคาํถาม ซักถาม 

- ตอบคาํถามในแบบทดสอบ A-tutor ได้ 

เน้ือหา 

1. Organization of the autonomic nervous system 

- Parasympathetic nervous system 

- Sympathetic nervous system 

- Enteric nervous system 

2. Neurotransmitters and receptors of the autonomic and central nervous system 

3. Physiology of special senses   

- vision 

- hearing and equilibrium 
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- olfaction 

- gustation 

4.  Definition and significant of synaptic plasticity 

5.  Synchronous neural activity and memory formation 

6.  Pathophysiology of the nervous system 

 

เอกสารอา้งอิง 

1. Barrett KW, Barman SM, Boitano S and Brooks HL. Ganong’s Review of Medical Physiology. 23rd

2. Berne R, Levy MN, Koeppen BM and Stanton BA. Physiology 6

 

ed., McGraw Hill, Lange, 2010. 
th

3. Diekelmann S and Born J. The memory function of sleep. Nature Reviews (Neuroscience). 11, 

114-126, 2010. 

 ed, St. Louis: Mosby, 2008. 

4. Jutras MJ and Buffalo EA. Synchronous neural activity and memory formation. Current Opinion in 

Neurobiology. 20,150-155, 2010. 

5. Margeta MA and Shen K. Molecular mechanisms of synaptic specificity. Molecular and Cellular 

Neuroscience. 43, 261-267, 2010. 

6. Mc Cance KL, Huether SE. Pathophysiology, 5th

7. Mulroney SE and Myers AK. Netter’s Essential Physiology. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2009. 

 edition, Elsevier Mosby, Missouri, 2006. 

8. Silverthorn DU, Ober WC, Garrison CW, Silverthorn AC, and Johnson BR. Human Physiology,  An 

Integrated Approach. 4th

 

 ed., Pearson Education, Inc. San Francisco, 2007. 
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แผนการสอน 

รายวิชา   ชีวภาพการแพทย์ 1 

หวัขอ้เร่ือง   ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต 

ผูส้อน       ผศ.ดร.อมัพร  จาริยะพงศ์สกุล 

เวลาท่ีสอน      6 ชั่วโมง 

สถานท่ีสอน  ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วตัถุประสงค ์ เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนนสิติสามารถ  

1. แจกแจงองคป์ระกอบต่างๆในระบบเลือด 

2. อธบิายหน้าที่ของเมด็เลือดแดง เมด็เลือดขาว และ ฮีโมโกลบนิในเมด็เลือดแดง 

3. แจกแจงโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆและระบบนํา้เหลือง 

4. อธบิายคุณสมบตัทิางด้านไฟฟ้า  กลศาสตร์  และพลศาสตร์ของหัวใจ  

5. อธบิายการเกดิคล่ืนไฟฟ้าหัวใจในภาวะปกต ิ

6. อธบิายปัจจยัที่ควบคุมการทาํงานของหัวใจและกลไกการควบคุมปริมาณเลือดที่เข้าและออก

จากหัวใจ 

7. บอกเเละอธบิายปัจจัยที่ควบคุมความดนัเลือดเเดง  ความดนัเลือดดาํ 

8. อธบิายกลไกในการควบคุมปริมาณเลือดไปสูเ่นื้อเย่ือต่างๆ 

9. อธบิายปัจจยัที่มผีลต่อการเเลกเปล่ียนสารที่หลอดเลือดฝอย 

10.อธบิายหน้าที่ของเซลล์เอนโดทเีลียม 

11.อธบิายการตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือดในสภาวะปกตแิละสภาวะเครียดต่างๆเช่น ขณะ

ออกกาํลังกาย และเมื่อมกีารเสยีเลือด 

วิธีการสอน 1. บทนาํ (รวมถงึคุณธรรมเละจริยธรรม)       20  นาท ี

  2. บรรยายประกอบ Power point slides                280  นาท ี

3.  ซกัถามในห้องเรียน         30   นาท ี

4.  ทาํแบบทดสอบก่อนและหลังบทเรียน (formative evaluation)     30  นาท ี

สื่อและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการสอน Power point slides และเอกสารประกอบการสอน  

การประเมนิผล 1. สอบข้อเขยีนแบบอตันยั เพ่ือประเมนิความเข้าใจ    

2. ซกัถามในขณะที่มกีารเรียนการสอน 

3. แบบทดสอบก่อนเข้าสูบ่ทเรียนและหลังเรียนจบเพ่ือประเมนิความพ้ืนฐานในระบบหัวใจและ

หลอดเลือดของนสิติก่อนเรียน และความรู้หลังเรียนจบ 
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เน้ือหา 

1.Blood 

:  components of blood and plasma 

:  functions of red blood cells and white blood cells 

2. Cardiovascular system 

:  structure of the heart 

:  path of blood through the heart 

:  arterial system 

:  venous system 

:  lymphatic system 

3.  Electrical and contractile  properties of the heart 

4.  Pressure and flow in the arterial and venous system  

5. Regulation of cardiac output: Coupling of heart and blood vessels  

6. Regulation of microcirculation and transcapillary exchange  

7. The control of peripheral blood flow 

8. The regulation of special circulation 

: coronary  cerebral and renal circulation 

9. The interplay of central and peripheral factors in the control of the circulation 

: exercise 

: hemorrhage 

10. Endothelial function 

เอกสารอา้งอิง 

1. Berne and Levy MN (2011) Principles of Physiology.12th ed. St.Louis:Mosby Inc. 

2. Jenkins GW, Kemnitz CP, Tortora GJ (2007). Anatomy and physiology from Science to life. John 

Wiley & Sons Inc. 

3. Patton KT, Thibodeau GA. Anatomy and Physiology. 7th ed. Elsevier. 

4. Rhoades R (2009) Human Physiology 3rd ed .Saunder College. 

5. Vander A (2001) Human Physiology 8th. ed.McGrawHill. 
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แผนการสอน 

Anatomy and physiology of urinary system 

 

เร่ือง The anatomy and physiology of urinary system 

จาํนวนชั่วโมง 5 ชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา 

สถานท่ีสอน      ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วัตถุประสงค ์ 

1. บอกโครงสร้างลักษณะทางกายวภิาคของไต และระบบการขบัถ่ายปัสสาวะ 

2. หน้าที่หลักของไต ที่สมัพันธก์บัการทาํงานของไตและหน่วยไตที่อยู่บริเวณส่วนนอกและส่วน

ในของเนื้อไต  

3. บอกถงึระบบประสาทและหลอดเลือดที่ไปเล้ียงไต และปัจจัยที่มผีลต่อความต้านทานและ

การไหลของเลือด 

4. อธบิายถงึ Starling hypothesis และแรงดนัที่เกี่ยวข้องในการกรอง ตลอดจนปัจจัยที่มผีล

เปล่ียนแปลงแรงดนั 

5. บอกถงึส่วนประกอบของผนังเซลล์ที่โกลเมอรลัูสและการยอมให้ซึมผ่านของเส้นเลือดฝอย

โกลเมอรลัูสและปัจจัยที่มผีลต่อการยอมให้ซึมผ่าน 

6. อธบิายถงึการควบคุมตนเองของไต ตลอดจนผลของระบบประสาทและฮอร์โมนสาํคญัที่มต่ีอ

อตัราการไหลของเลือดและอตัราการกรองของไต  

7. บอกถงึหลักการของ clearance และการนาํไปใช้ในการประเมนิค่าอตัราการกรองและอตัรา

การไหลของพลาสมาที่ไต  

8. อธบิายถงึโครงสร้างของเซลล์เย่ือบุผวิที่เกี่ยวข้องกบัการส่งผ่านสารนํา้และอเิลก็โตรไลท์

ระหว่างช่องว่างระหว่างเซลล์กบัหลอดไต 

9. บอกถงึกลไกการดูดกลับอเิลก็โตรไลท ์นํา้ ตลอดจนสารยูเรีย กูลโคส และสารอนิทรียท์ี่

หลอดไตส่วนต่างๆ 

10. อธบิายกระบวนการต่างๆ ที่ทาํให้ของเหลวระหว่างเซลล์ส่วน medulla มคีวามเข้มข้นออสโม

ตกิสงูขึ้น และความสาํคญัในการผลิตนํา้ปัสสาวะที่เข้มข้น 

11. อธบิายกระบวนการ countercurrent system ที่เกดิขึ้นที่ Henle’s loop  และ vasa recta 

12. บอกถงึความสาํคญัของยูเรียต่อการเปล่ียนแปลงออสโมลาลิตี้ของของเหลวระหว่างเซลล์ 

13. บอกถงึการควบคุมการทาํงานของ ADH ที่หลอดไต และบทบาทในการผลิตนํา้ปัสสาวะที่

เข้มข้นหรือเจอืจาง 

14. แยกแยะเพ่ือแบ่งส่วนนํา้ในร่างกาย องคป์ระกอบของแต่ละส่วน รวมทั้งการเปล่ียนแปลง

ปริมาณนํา้นอกเซลล์และในเซลล์ในสภาวะต่างๆ ได้  

15. อธบิายกลไกการรักษาสมดุลของนํา้และออสโมลาลิตี้ ในร่างกายผ่านตวัรับรู้ ต่างๆ  

16. บอกถงึบทบาทและกลไกการออกฤทธิ์ของ ADH ในการควบคุมออสโมลาลิตี้ของนํา้นอก

เซลล์ 

17. บอกถงึบทบาทและความสาํคญัของโซเดยีมไอออนในการควบคุมปริมาตรของของเหลวใน

ร่างกาย 

18. กล่าวถงึปัจจยัที่มผีลต่อการดูดกลับโซเดยีมไอออนและนํา้ที่ส่วนต่างๆ ของหลอดไต 

19. อธบิายถงึกลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อมกีารเปล่ียนแปลงปริมาณโซเดยีมในร่างกาย

ผ่านตวัรับรู้ ต่างๆ  
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20. บอกถงึชนิดและความสาํคญัของระบบบฟัเฟอร์ในร่างกายและการทาํงานร่วมกนัของระบบ

บฟัเฟอร์ต่างๆ ในการรักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย 

21. อธบิายกลไกและปัจจยัที่มผีลต่อการขบักรดและดูดกลับไบคาร์บอเนตที่หลอดไต การขบักรด

ไตเตรด การสงัเคราะห์และการขบัแอมโมเนียทิ้งในปัสสาวะ 

22. วิเคราะห์สภาวะกรด-ด่าง และบทบาทของไตในการแก้ไขการเสยีสมดุลกรด-ด่างของร่างกาย 

 

เนื้อหา 

1. Structure and functional organization of the urinary system 

2. Glomerular filtration and renal blood flow 

- Renal blood flow 

- Glomerular filtration rate 

- Filtration membrane 

- Control of renal blood flow and glomerular filtration rate 

3. Transport of inorganic and organic solutes 

- Model of sodium transport 

- Transport of inorganic salts by the nephron 

- Regulation of sodium and chloride transport 

- Transport of urea, glucose and other organic solutes 

4. Urine concentration and dilution 

- Development of medullary interstitial hyperosmolality 

- Role of vasa recta 

- Urea recycle 

- Role of antidiuretic hormone 

5. Regulation of body fluid and extracellular volume 

- Body fluid regulation 

- Control of extracellular osmolality 

- Control of extracellular fluid volume 

- Integration of salt and water balances 

6. Regulation of acid – base balance 

- Buffer system in the body 

- Reabsorption of filtered bicarbonate 

- Formation of new bicarbonate 

- Analysis of acid-base disorders 

- Renal compensation of acid – base disturbance 

 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรู้    

 1. ฟังบรรยายในห้องบรรยาย  

 2. อ่านเอกสารคาํสอน 

 3. ค้นคว้าจากตาํราที่ได้เขยีนไว้ในบรรณานุกรมท้ายเอกสารคาํสอน และตาํราอื่น ๆ  

  

 



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 19 

 

สื่อและอปุกรณท์ี่ใช้  

 1.   เอกสารประกอบการบรรยาย 

 2. LCD และคอมพิวเตอร์ 

 3. Powerpoint presentation  

 

การวดัผล 

ในขณะที่การเรียนการสอนดาํเนินอยู่ ผู้สอนจะประเมนิผลตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้โดยการซักถาม สงัเกต

พฤตกิรรม ความสนใจ ความกระตอืรือร้น การมส่ีวนร่วมในการตอบคาํถาม หลังจากนั้นจะมกีารประเมนิผลโดยการสอบ

แบบปรนัยในเนื้อหาส่วนนี้ รวมกบัเนื้อหาในระบบอื่น ๆ  

 

เอกสารอ้างองิ 

1. Berne RM, Levy MN, Stanton BA. Physiology. 5th ed. St. Louis: Mosby; 2004. 

2. Boron WF, Boulpaep EL. Medical physiology. China: Saunders; 2003. 

3. Johnson LR. Essential medical physiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 

1998.  
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แผนการสอน 

รายวิชา  ชีวภาพการแพทย์ 1 

หวัขอ้เร่ือง  ระบบหายใจ 

ผูส้อน  ผศ.ดร. รุ้งตะวัน  สภุาพผล 

เวลาที่สอน  4 ชั่วโมง 

สถานท่ีสอน  ห้องเรียน 19-603 อาคารกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

วตัถุประสงค ์เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนนสิติสามารถอธบิาย 

1. กายวภิาคศาสตร์ของระบบหายใจ 

2. จุลกายวภิาคศาสตร์ของระบบหายใจ 

3.  อธบิายกลไกพ้ืนฐานของการหายใจเข้าและหายใจออก 

4.  เข้าใจกระบวนการระบายอากาศในถุงลมปอด 

5. เข้าใจกระบวนการแลกเปล่ียนกา๊ซระหว่างถุงลมปอดและหลอดเลือดฝอยในปอด 

6. อธบิายกระบวนการขนส่งกา๊ซในกระแสเลือด 

7. บอกกลไกการควบคุมการทาํงานของระบบหายใจ 

วิธีการสอน  - บรรยายประกอบ power point  220  นาท ี

- ซกัถามในห้องเรียน    20  นาท ี

สื่อและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการสอน power point และเอกสารประกอบการสอน 

การประเมนิผล  

สอบข้อเขยีนแบบอตันยั เพ่ือประเมนิความเข้าใจ 

เน้ือหา 

1. Anatomy of respiratory physiology 

2. Histology of respiratory physiology 

3. Respiratory mechanics 

3.1 lung volume 

3.2 lung pressure 

3.3 respiratory muscles 

3.4 pulmonary surfactant 

3.5 airway resistance 

4. pulmonary ventilation 

4.1 ventilation throughout lung 

4.2 hyperventilation 

4.3 hypoventilation 

5. pulmonary perfusion 

5.1 pulmonary capillaries 

5.2 perfusion zone 

5.3 ventilation perfusion ratio 
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6. gas diffusion 

6.1 respiratory membrane 

6.2 diffusion through respiratory membrane 

6.3 factors afftected to gas diffusion 

7. gas transportation 

7.1 oxygen 

7.2 carbondioxide 

8. control of respiration 

8.1 mechanical receptors 

8.2 chemoreceptors 

8.3 respiratory centers 

เอกสารอา้งอิง 

1. Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty Thrid edition, Appleton & Lange, Prentice-

Hall International, Stamford, 2009. 

2. Guyton AC and Hall JE,  “Textbook of Medical Physiology”  Twelth edition, Saunders, 

Pennsylvania, 2010. 

3. Levitzky MG,   “Pulmonary Physiology”   Third Edition, McGraw-Hill, USA, 2007. 

4. West JB,  “Respiratiry Physiology”  Seventh edition, William & Wilkins, Baltimor, 2007. 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  ้

ตัวอย่างเช่น 

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมนิ 

สดัส่วนของการ 

ประเมนิผล 

ภาคบรรยาย คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้  

ทกัษะทางปัญญา 

 

 

คะแนนสอบบรรยาย 4 คร้ัง  

 

 

100% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.Kevin BF, Paul P.  Surgical anatomy and physiology for the surgical technologist. Thomson 

Delmar Learning, Australia,2006. 

2.Rod RS, Trent DS, Philip T.  Essentials of Anatomy and Physiology. McGRAW-Hill  

Company, Boston, 2005. 

3.David S, Jackie B, Ricki L. Hole’s Essentials of Anatomy and Physiology 6 th eds.,  

McGRAW-Hill Company, Boston, 1998. 

4.อภชิาต ิศวิยาธร กนกวลิยั กุลทนนัทน ์โรคผวิหนงัที่ต้องรู้  สาํนกัพิมพ์หมอชาวบ้าน กรงุเทพมหานคร 2546.  

5.Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinical oriented anatomy. 6th

6.Rubin R, Strayer DS. Rubin’s Pathology. 5

 ed. Philadelphia:Lippincott Williams 

& Wilkins, 2010. 
th

7.Young B, Lowe JS, Stevens A, et. al., Wheater’s Functional Histology. 5

 ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 

2008;999-1056.  
th

8.Haines DE. Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems, 5

 ed. Philadelphia: Churchil 

Livingstone & Elsevier 2005;152-66.  
th

9.Kingley RE.  Concise textbook of neuroscience.  Williams & Wilkins, 1996 

 edition.  Lippincott Williams 

& Wilkins  2000. 

10.Diekelmann S and Born J. The memory function of sleep. Nature Reviews (Neuroscience). 11, 114-  

126, 2010. 

11.Jutras MJ and Buffalo EA. Synchronous neural activity and memory formation. Current Opinion in    

    Neurobiology. 20,150-155, 2010. 

12.Margeta MA and Shen K. Molecular mechanisms of synaptic specificity. Molecular and Cellular   

    Neuroscience. 43, 261-267, 2010. 

13.Mc Cance KL, Huether SE. Pathophysiology, 5th

  Mulroney SE and Myers AK. Netter’s Essential Physiology. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2009. 

 edition, Elsevier Mosby, Missouri, 2006. 

14.Silverthorn DU, Ober WC, Garrison CW, Silverthorn AC, and Johnson BR. Human Physiology,  An  

     Integrated Approach. 4th

15.Berne and Levy MN (2011) Principles of Physiology.12th ed. St.Louis:Mosby Inc. 

 ed., Pearson Education, Inc. San Francisco, 2007. 

16.Jenkins GW, Kemnitz CP, Tortora GJ (2007). Anatomy and physiology from Science to life. John   

    Wiley & Sons Inc. 

17.Patton KT, Thibodeau GA. Anatomy and Physiology. 7th ed. Elsevier 

18.Rhoades R (21.Guyton AC and Hall JE,  “Textbook of Medical Physiology”  Twelth edition, 

Saunders, Pennsylvania,   2010. 

19.Levitzky MG,   “Pulmonary Physiology”   Third Edition, McGraw-Hill, USA, 2007. 

20.West JB,  “Respiratiry Physiology”  Seventh edition, William & Wilkins, Baltimor, 2007. 

21.Ganong WF,  “Review of Medical Physiology”  Twenty Thrid edition, Appleton & Lange, Prentice-

Hall International, Stamford, 2009. 
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2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

1. http://www.neuroanatomy.wisc.edu/coursebook.html 

2. http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NEURANAT/NEURANCA.html 

3. http://medicine.creighton.edu/medschool/neuroatlas/ 

4. http://www.dartmouth.edu/~rswenson/Atlas/index.html 

5. http://isc.temple.edu/neuroanatomy/lab/gross_atlas/4/ 

6. http://www.radiologyassistant.nl/en/484b8328cb6b2 

7. http://www.pixelatedbrain.com/images/sld_comp/comp_seq_2a/cusq2b.htm 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา  

การประเมินประสทิธผิลในรายวิชาน้ี โดยนิสติ รายวิชาได้จัดกจิกรรมให้นิสติได้แสดงความคิดเหน็ใน

ด้านต่างๆที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนดังน้ี 

- การประเมินผู้สอน 

- การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ประเมินรายวิชา) 

 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  

- การสงัเกตการสอนของทมีผู้ร่วมสอน 

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

- การสงัเกตการณ์ การเรียนของนิสติในห้องเรียน  

-  จากการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติในรายวิชา 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

นาํผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาเป็นแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการ

เรียนรู้ของนิสติ โดย  
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ขอ้เสนอเสนอแนะจากปีการศึกษา 

2558 

การปรบัปรุงในปีการศึกษา 

2559 

ผูร้บัผดิชอบ 

 

-จดักจิกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้นได้แก่

การทาํ pre- และ post-test ก่อนและ

หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ 

 

 

- แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

หัวข้อให้พยายามทาํ pre-test และ 

post-test เพ่ือเสริมการเรียนการ

สอน 

 

 

 

ผศ.ดร.อมัพร จาริยะพงศ์สกุล 

 

 

 

 

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดาํเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในรายหัวข้อ 

โดยอาจารย์ผู้สอน ซ่ึงได้จากการสอบถามนิสติ ให้ทาํแบบทดสอบความรู้   

 และเม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอนรายวิชา ทาํการทวนสอบโดยให้นิสติ ทาํแบบประเมินความรู้

รายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบในเน้ือหาที่นิสติต้องรู้และสาํคัญ และผลประเมิน นิสติต้องได้

คะแนนรวม มากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 50 ของข้อสอบทั้งหมดที่นาํมาประเมิน โดยผลการทวนสอบจะไม่

นาํมาคิดการให้คะแนนได้ตกในรายวิชา สาํหับวิธกีารทวนสอบใช้วิธทีาํแบบทดสอบ 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  จากผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติและผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ

นิสติในรายวิชาน้ี ได้วางแผนการปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินการสอน ผลการประเมินรายวิชา  และจากผลการ

ทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติ 
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